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El premi Nobel de literatura 2002, Imre Kertész, va néixer a Budapest el 1929. SCANPIX / REUTERS
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T
ot comença
una tardor del
1991, a Buda-
pest, a la riba
del Danubi, poc
després de la

caiguda del règim comunista
a Hongria, i amb dues pre-
guntes: ¿és possible viure en
llibertat al mateix indret on
has estat empresonat 40
anys? i ¿ens és atractiu con-
tinuar vivint després d’una
llarga mort? Imre Kertész
(Budapest, 1929) diu que
no, directament, sense ro-
manços.

El premi Nobel de litera-
tura 2002 podria haver en-
capçalat aquest diari de viat-
ge per aquesta Europa de-
vastada com ho va fer
Adorno a la primera part de
Minima moralia: “La vida no
viu” (Ferdinand Kürnber-
ger). Ell, però, sembla fugir
d’estudi i pren el vers de
Rimbaud “Jo és un altre” per
referència en el seu intent de
continuar fent la viu-viu en
un món en el qual és un apà-
trida. És el protagonista es-
cèptic, diu, de la novel·la de
formació que és la seva vida.
Kertész, de fet, viu avui dia a
Berlín, per una raó ben sim-
ple: ja que sempre serà un
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apàtrida, prefereix ser-ho
fora del país on va néixer. La
condició de jueu, supervi-
vent d’Auschwitz, del kada-
risme, de la seva pròpia
existència, el converteixen
en un nòmada incòmode,
però conscient de la frase
llançada per un nazi en la
seva primera obra, Fiasco:
“¿Per què l’hem de liquidar?
Ja la dinyarà tot sol”. Creu
que hauria de ser mort i, per
tant, no hi ha res que li faci
por, res que li digui que ha
de callar, no dir el que
pensa. “¿De què tens por si
saps que ets mortal?”, es
pregunta.

Aquest Jo, un altre, escrit
entre aquella tardor del 1991
i l’estiu del 1995, les dues
preguntes i la convicció que
qui camina entre la vida i la
mort ja no és ell, sinó un
altre, és un passeig per la
part més fonda de l’home
modern. L’obra arrenca a
Budapest i passarà ràpida-
ment per Viena, Baviera,
Frankfurt, Berlín, Leipzig,
Colònia, Hamburg, París,
Amsterdam, etcètera, fins a
acabar de nou a la capital
hongaresa després d’un breu
periple per Israel. Comença
amb Wittgenstein, que està
traduint, i una breu reflexió
sobre l’autoodi jueu, que ens
fa recordar el protagonista
d’El trastorn de Portnoy, de
Philip Roth, i tants altres au-
tors d’origen jueu que han
trobat en l’humor i en el
menfotisme l’única via d’es-
capatòria al seu destí tràgic.
Kertész també pensa en

Adrian Leverkühn, el doctor
Faustus de Thomas Mann,
tot estant a Pfeiffering, en
què l’alter ego de Schönberg
construeix la seva música do-
decafònica i pacta amb el di-
able. I rumia en Europa: “Un
vell barbut i garrepa que,
quan toca a les dones dema-
nar el ball, pica amb el bastó
a la noia que l’invita a ballar
perquè l’únic que se li acut és
que ella vol els seus diners”.

De seguida, Kertész
adopta el to de Pessoa. I de
bon començament ens diu
que es considera “un qual-
sevol”, que menysprea el
seu nom. Així, llança una
sentència ben pròpia del Lli-
bre del desassossec: “Potser
suportem la vida perquè és
així d’inversemblant”. Són
dos escriptors bessons, el
portuguès fill de la Il·lustra-
ció; l’hongarès, fill de la Des-
trucció. Dos mons separats
per una fita (Auschwitz),
aparentment incompati-
bles, però bàsicament dues
cares d’una mateixa mone-
da. Són com Rimbaud i
Celan, dos poetes que reac-
cionen contra l’infern, però
mentre que el primer ho fa

Quo vadis,
Pirineus?

des de la porta d’entrada,
l’altre ho fa des de la porta
tapiada de la sortida. Són
com el trànsit que va d’una
part a l’altra d’aquesta sen-
tència de l’autor de Sense
destí: “Deu ha creat el món,
l’home ha creat Auschwitz”.

És excepcional el passatge
en què Kertész passeja pel
Berlín acabat de reunificar. A
l’Oranienburg Strasse, on hi
ha la gran sinagoga de cúpula
daurada, veu un univers des-
truït, la runa d’un passat que
aflora per recordar-nos un
ahirmiserable iunpresentno
gaire més positiu. Més tard
anirà a Weimar, on reconeix
que la solució final, l’Endlo-
sung, no va existir mai, sinó
que va ser pitjor: la voluntat
individual dels alemanys era
acabar, un per un, amb tots
els jueus. I, des de la ciutat on
va morir Goethe, afirma:
“Paga la pena de visitar els es-
cenaris on es van produir els
esdeveniments decisius de les
nostresvides,perquèd’aques-
ta manera ens adonem que
notenimresaveureambnos-
altres mateixos”.

Kertész camina per la consci-
ència d’Europa, tot mirant
de passar desapercebut
entre aquesta, “una munió
de gent sense sostre [que
viu] en un museu”. I un pre-
sent que té massa trets d’un
passat que voldríem esbor-
rar, però que ens ha portat a
un cul-de-sac d’impossible
sortida. Autors com ell, Se-
bald, Jelinek, Fleischer,
Grass i Semprún ens mante-
nen amb els ulls oberts.

Pessoa al Danubi
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Dos urbanites es tro-
ben en un gimnàs de
Barcelona i, tot par-

lant de les vacances, s’ado-
nen que passaran la mateixa
setmana de juliol a la Cerda-
nya. L’un té l’apartament a
Bellver, l’altre a Das. “Bé,
segur que ens trobarem al
Caprabo d’Alp, aquest que
han fet nou amb pàrquing i
tot”, remata un dels dos.
L’anècdota és rigorosament
certa i aquest cronista en
dóna fe. Il·lustra a la perfec-
ció el problema que pateix
aquesta comarca: l’explota-
ció immobiliària engegada
des de l’obertura del túnel del
Cadí ha fet créixer alguns po-
bles fins a extrems insospi-
tats, però de manera falsa, ja
que s’han convertit en refugi
de cap de setmana per a gent
que no té res a veure amb
l’estil de vida ceretà. De fet,
han transformat l’economia
de la zona i ara la indústria
del totxo és, de lluny, la que
reparteix més feina entre les
famílies de la zona. I sí: una
comarca que semblava con-
demnada demogràficament,
ara té saba nova; però el crei-
xement té (o hauria de tenir)
un límit evident: si es cons-
trueix gaire més, l’actiu prin-
cipal de la Cerdanya, la seva
espectacularitat natural, des-
apareixerà per sempre més.
La tranquil·litat que els bar-
celonins van a buscar-hi, fa
temps que ja no s’hi compta.

Des del cin de Jaizkibel, vora
Sant Sebastià, fins al cap de
Creus, totes les comarques
dels Pirineus s’han situat, si
fa o no fa, en la mateixa cruï-
lla que la Cerdanya. Rafael
Vallbona, enamorat de la ser-
ralada des de petit, s’ha dedi-
cat a recórrer-la amb cotxe,
després d’haver-ho fet en bi-
cicleta (De Donostia a Port-
bou, Proa, 2002) i amb es-
quís, i de convertir els Piri-
neus en el seu refugi,
allunyat de la “bogeria urba-
na habitual”. La intenció era
donar veu a tots els que,
d’una manera o altra, estan
afectats per les transforma-
cions que viuen aquestes ter-
res: des dels habitants de
sempre que continuen man-
tenint, amb penes i treballs,
la feina de la ramaderia, fins
als neorurals i d’altres agents
(immobiliaris, turístics, co-
mercials...) que intenten en-
cabir-se en aquest món
remot tot just fa un parell de
dècades. Les contradiccions
que es troba pel camí són

moltes i variades, igual que
les iniciatives que els habi-
tants i els governs del llarg
massís fronterer han adoptat
per resoldre el problema: la
consolidació de l’Estat de
benestar ha disparat el nom-
bre de segones residències en
uns paratges que es despo-
blaven a marxes forçades,
mentre la població envellia,
perquè els joves pirinencs
buscaven feina a les ciutats
de la plana i el litoral.

Davant la necessitat de reno-
var-se o morir, alguns van
tirar pel dret amb el boom de
la construcció i l’esquí, men-
tre que d’altres han sabut
trobar propostes de desenvo-
lupament harmònic amb
l’entorn. L’encert de Vallbo-
na és presentar les conclusi-
ons després d’enfilar-se per
colls i valls ombroses i palpar
de primera mà la realitat pi-
renaica. El volum ens guia
per paratges insòlits i inicia-
tives sorprenents, com ara la
galeria d’art abstracte d’Ara-
güés –poble d’Osca de 150
ànimes–, la iniciativa del go-
vern aragonès d’aixecar una
ciutat digital vora Sabiñáni-
go, amb l’inevitable nom de
Nov@ragón i les terribles
conseqüències de la creació
de nous parcs naturals: l’en-
torn hi guanya, l’economia es
dispara gràcies al turisme,
però els oriünds de la zona
passen a tenir prohibida
qualsevol activitat que tingui
a veure amb l’explotació dels
recursos (serradores, rama-
deria, caça, el negoci dels bo-
lets...). A canvi, ajudes per
obrir restaurants, si pot ser
amb abillament regional.

Tot i que en alguns mo-
ments fa la sensació que
l’autor col·lecciona cromos i
té pressa per arribar al Medi-
terrani i enllestir un volum
que li crema a les mans, Piri-
neus en venda ens posa al dia
unes valls que han passat
d’una economia quasi medi-
eval a viure la Revolució In-
dustrial, el boom demogràfic,
el salt a la societat del benes-
tar, l’invent del turisme, la
febre constructora, l’entrada
a la UE i el pas a l’era digital
en poc més de quinze anys.

‘Jo, unaltre’, escrit
amitjans dels 90,
és unpasseigper
lapart més fonda
de l’home modern
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